Stima i Cop eni,

Ce este campania Let s do it, Romania! ?
Pentru a responsabiliza cet enii fa de mediul înconjur tor, s-a ini iat un
program na ional prin care se face apel la sim ul civic al fiec ruia i îi chem m s
cur m împreun , cu mic cu mare, locurile în care tr im. Men ion m c aceast
campanie a fost de un real succes i în alte ri, fapt pe care îl dorim i pentru
România.
Prim ria a înscris din nou ora ul nostru în campania na ional de cur enie
selectiv
Let s do it, Romania! . Astfel, ziua na ional de cur enie a fost
stabilit pentru 28 septembrie 2013.
Ce vom face noi pe plan local?
Ca i în anii preceden i, c ut m voluntari, împreun cu care s cur m
ora ul nostru de toate PET-urile, hârtiile sau alte de euri.
Vom organiza 3 locuri de întâlnire pentru voluntari, în func ie de zona pe care
o vor igieniza, astfel:
1. coala General nr. 3
2.C minul cultural Cop a-sat
3.Parcul din str. Târn vioara
Serviciul Public de Gospod rie Comunal va amenaja spa ii de colectare a
de eurilor, iar responsabilii de zone vor împ r i voluntarilor pungi pentru plastic,
hârtie i alte de euri. În ceea ce prive te gunoaiele vegetale, acestea vor fi
depozitate în tomberoanele de gunoi marcate special cu inscrip ia de euri
vegetale .
Care este planul ac iunii? Planul va avea 2 componente:
1. Cur enie în jurul blocului/casei în care locui i sau
2. Organizarea în echipe de voluntari în func ie de zonele ce urmeaz
cur ate.

a fi

Fii voluntar în aceast campanie! Fii implicat i responsabil! Înscrie-te
pe listele de voluntari la sediul Prim riei Cop a Mic pân vineri 27
septembrie 2013, pentru a fi unul din sutele de voluntari care muncesc
pentru cur enia ora ului!
Prezint -te în unul din locurile de întâlnire pe care îl alegi, sâmb t 28
septembrie 2013, ora 10.00, pentru a pune um rul la igienizarea Cop ei Mici!
Pentru informa ii suplimentare, suna i la telefon 0269.840.125

